
UTGAVE

Tiden er overmoden for å anskaffe 
alternative offshorehelikoptre
-Vi stoler på Sikorsky S92A-helikoptre som i dag bringer oljearbeidere til og fra sokkelen, men  
det er for sårbart å bruke bare én helikoptertype i offshoretrafikk, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø,  
leder i LOs helikopterutvalg.

Tekst og foto:   Atle Espen Helgesen

Industri Energi og LOs helikopterutvalg del-
tok nylig på Solakonferansen som er landets 
viktigste møtearena for diskusjoner rundt 
offshore helikoptersikkerhet.

-Helikoptersikkerhet er svært viktig for 
våre medlemmer som er avhengig av helikop-
ter for å komme til og fra jobb. Og vi har en 
ambisjon om å delta på de arenaene der sik-
kerhetsnivået innen helikoptersikkerhet blir 
utformet, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder 
i LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i 
Industri Energi.

Solakonferansen ble i år preget av dis-
kusjoner om alternative helikoptertyper på 
norsk sokkel.

-Siden Turøy-ulykken for over fem år siden 
har bare én helikoptermodell vært i bruk på 

norsk sokkel. Tiden er overmoden for å få 
inn en ny type, mener Henrik Fjeldsbø.

Fjeldsbø understreker at han stoler på 
Sikorsky-helikoptrene, men den ekstra sik-
kerheten en ny type vil gi er essensiell.  – Det 
er for sårbart å bruke bare én helikoptertype 
i offshoretrafikk, sier han.

Han forklarer at et eventuelt havari med 
helikoptertypen, hvor som helst i verden, 
potensielt kan medføre at typen får flyforbud, 
og dermed kan lamme all offshoretrafikk.

Sikorsky S92 har vært i trafikk på sokkelen 
i snart 20 år, og flere maskiner nærmer seg 
maksimum antall flytimer. 

-Sikorsky jobber med å utvikle nye ver-
sjoner av S92 som vi forventer å se i trafikk 
i årene som kommer, men samtidig trengs en 
annen type, understreker Fjeldsbø.

Tre kandidater
Tre alternative helikoptermodeller ble pre-
sentert under Solakonferansen, nemlig Bell 
525, Leonardo AW189 og Airbus H175.

– Vi har god dialog med de ulike produsen-
tene og mener alle tre alternativene kan gjøre 
en god jobb, sier lederen i LOs helikopterut-
valg og understreker at det er viktig med ny 
teknologi, sikkerhet og komfort.

Fjeldsbø fikk under konferansen prøve-
f løyet AW189, sammen med teknikernes 
representant i LO helikopterutvalg, Tom 
Stian Beitland fra NHF. – Dette er sammen 
med H175 maskiner som allerede er i bruk 
blant annet på britisk sokkel, sier han.

Samtidig åpnet amerikanske Bell 
Helicopters et nytt opplevelsessenter på 
Sola, der interesserte kan komme og se en 
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ARILD BERNTSEN 
BLIR PENSJONIST
Seadrill-tillitsvalgt Arild 
Berntsen går av med 
pensjon etter over 30 år 
i riggselskapet og etter 
25 år som tillitsvalgt.

Arild Berntsen har jobbet i 
riggselskapet Seadrill, tid-
ligere Smedvig, i over 30 år. 
Siste dag i august er også 
hans siste dag før pensjo-
nisttilværelsen kaller:

– Jeg er veldig fornøyd med 
det vi har fått til, jeg tror vi 
har verdens beste tariffav-
tale. Men jeg er like enga-
sjert den dag i dag, sier 
han til frifagbevegelse.

De siste 25 årene i Seadrill 
har han vært tillitsvalgt, til 
slutt som hovedtillitsvalgt for 
Industri Energi i bedriften.

DESPERAT 
ETTERSPØRSEL 
ETTER NORSK 
GASS
Norsk gass har aldri 
vært mer lønnsom, 
og prisene kan øke 
videre, skriver E24.

– Det er en desperat etterspør-
sel etter norsk gasseksport 
i Europa, ettersom det ikke 
er mer kapasitet til å bytte ut 
gasskraft med kullkraft, og det 
er begrenset kapasitet på olje-
fyrt kraft, Nadia Martin Wig-
gen i Pareto Securities til E24.

Prisene på naturgass i Europa 
er 10 kroner pr kubikkmeter, 
seksdoblet den prisen regje-
ringen la til grunn i mai.

tro kopi av det nyutviklede 525-helikopteret i full 
størrelse.

–De neste ukene skal blant annet oljeselskapet 
Wintershall sende tillitsvalgte, verneombud og heli-
kopterlandigspersonell (HLOer) til opplevelsessente-
ret på Sola for å lære om helikoptertypen som de har 
en intensjonsavtale om å ta i bruk, sier Fjeldsbø.

Biodrivstoff skal senke klimautslippene
Det ble nylig kjent at helikopterselskapet CHC 
Helikopter Service skal tanke sine offshorehelikoptre 
med en blanding med biodrivstoff. Også dette var et 
hett samtaletema under konferansen.

-Vi er positive til at også helikopterbransjen tar 
grep for å redusere sine klimaavtrykk, sier Fjeldsbø 
og understreker at innblandet biodrivstoff er sertifi-
sert og skal være like trygt som tradisjonelt drivstoff.

-Samtidig oppfordrer vi helikopteroperatørene til 
å følge litt ekstra med under vedlikehold, sier han.

Ny sikkerhetsstudie kommer
Etter planen skulle den nye helikoptersikkerhetsstu-
dien HSS4 blitt presentert under Solakonferansen, 
men arbeidet som ledes av Sintef er forsinket.

 – Denne studien utgis hvert tiende år, og dette er 
den fjerde i rekken. Vi ser fram til HSS4 kommer og 
har klare forventninger om at det gis tilrådninger 
som vil bli førende for det framtidige helikoptersik-
kerhetsarbeidet og som vil bidra til å heve sikkerhe-
ten ytterligere, sier han.

Han forklarer at studien skal se på trender, hva 
man forventer at kommer av ny teknologi, muligheter 

og utfordringer, og tilrådninger.
Studien støttes av partene i næringen og Industri 

Energi bidrar med sponsormidler.
Industri Energi opprettet sitt eget helikopterut-

valg i 2013 med hovedfokus på offshore helikopter-
virksomhet. I 2018 ble dette løftet opp på LO-nivå og 
heter nå LOs helikopterutvalg.

Aw189 er blant kandidatene  
som nytt offshorehelikopter.

Bell 525 

Airbus H175



FORLIK I  
ERSTATNINGS-
SAKEN FOR 
TIDLIGERE STENA-
ANSATTE  
Industri Energi skulle i høst 
møtt riggselskapet Stena i 
Gulating lagmannsrett, om 
hvilket kompensasjonsnivå 
som skulle gjelde for fire 
av våre medlemmer som 
mistet jobben da riggen 
«Stena Don» ble flyttet til 
Skottland. Partene har nå 
inngått forlik før rettssaken 
startet. 

Erling Holmefjord, leder i 
arbeidslivsavdelingen i Indus-
tri Energi, slår fast at forbundet 

har bygd opp en solid rettsprak-
sis for å sikre at våre medlem-
mer innen flyteriggområdet 
har en sterk juridisk posisjon 
når det gjelder AML§16 om 
arbeidstakeres rettigheter ved 
virksomhetsoverdragelse.

-Industri Energi har nå tre solide 
dommer når det gjelder virk-
somhetsoverdragelse innenfor 
NR-området som vil være vik-
tige for framtiden. Meldingen er 
nå tydelig og klar for arbeidsgi-
verne, AML§15.2 -forhandlin-
gene er ikke bare en formalitet. 
Arbeidsgiveren bør lytte til 
kravene våre under slike for-
handlinger, sier Holmefjord.

Industri Energi skal i slutten av 
oktober kjøre en annen sak mot 
riggselskapet Stena i det bri-
tiske rettssystemet, sammen 
med vårt søsterforbund RMT.

Sikkerhetsforum har vært  
en suksess
-Sikkerhetsforum har vært en suksess og bidratt til at norsk 
petroleumsnæring har blitt verdensledende på helse, miljø og sikkerhet, 
sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi på Sikkerhetsforums 
årskonferanse i Stavanger.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Trepartsarenaen Sikkerhetsforum feiret nylig 
at det ble etablert for 21 år siden, siden fjor-
årets 20-årsjubileum ble avlyst som følge av 
koronasituasjonen.

Nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud 
(som er fast representant i Sikkerhetsforum), for-
klarer at etableringen skjedde rundt årtusenskif-
tet etter et initiativ fra Industri Energi (da Nopef) 
tidligere HMS-koordinator Ketil Karlsen.

Bakgrunnen var at petroleumsnæringen var 
preget av krisestemning som følge av lav olje-
pris og at partene hadde sklidd fra hverandre. 
Konfliktnivået var høyt og partene hadde svært 
ulik virkelighetsforståelse.

Viktig møteplass
Siden etableringen i år 2000 har Sikkerhetsforum 
blitt en viktig møteplass der arbeidsgiverne, 
arbeidstakerne og myndighetene jobber mål-
rettet sammen for å forbedre sikkerheten i 
petroleumsnæringen.

-Sikkerhetsforum har vært en suksess. Det er en 
viktig arena for å legge premissene for godt sikker-
hetsarbeid for framtiden, bygd på erfaringene vi 
får blant annet fra den årlige rapporten Risikonivå 
i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).

-Med RNNP har vi et felles faktagrunnlag om 
risikonivået. Det legger grunnlaget for at partene 
kan ha fokus og jobbe sammen mot målet om kon-
tinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet, 
sier hun.

Bakkerud understreker at tillit mellom partene 
er fundamentalt.

Advarer om utfordringer
Samtidig advarer hun mot at svingninger i inntek-
tene til selskapene ofte har påvirkning på samar-
beidsklimaet mellom partene.

-Når inntektene synker med fallende oljepris, 
ser vi ofte at det kommer nye ideer om hvordan 

selskapene skal spare penger. Da utfordres samar-
beidet og ofte ser vi at risikoen i bransjen øker, sier 
Bakkerud.

Hun advarer også om at graden av innleid 
arbeidskraft øker.

-Det utfordrer hele fundamentet i den norske 
modellen, som er basert på at vi har et organisert 
arbeidsliv, der hovedregelen er faste ansettelser, 
med tillitsvalgte og verneombud som represente-
rer de ansatte. Hvis de ansatte ikke er fast ansatt, 
jobber ulike steder og for ulike oppdragsgivere, så 
forvitrer den norske modellen og hele grunnlaget 
for det funksjonelle regelverket vi har i petrole-
umssektoren, sier Bakkerud.

Hun er helt klar på at man trenger ledere i petro-
leumsbransjen som skjønner og som evner å etter-
leve den norske modellen. – Det er en forutsetning 
for at vi skal lykkes med målet om kontinuerlig for-
bedring og et HMS-nivå i verdensklasse, sier hun.

Nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud, 
mener Sikkerhetsforum har vært en suksess.

Riggen «Stena Don». Arkivfoto



Vil ha tilbake muligheten til 
å reise søksmål mot ulovlig 
innleie
Tillitsvalgte i oljeindustrien ser på kollektiv søksmålsrett som et viktig redskap 
i verktøykassa til fagforeningene.

Tekst: Tonje Solem Paulsen (LO media)

Reglene som ble avskaffet i 2015 åpnet for at fagfo-
reninger kunne reise kollektivt søksmål om ulovlig 
innleie – også uten den innleides samtykke og mot 
den innleides ønske.

– Det er viktig at fagforeningene gis anledning 
til å kunne påse at innleide personellet blir likebe-
handlet med de faste ansatte. Kollektiv søksmåls-
rett er det beste vernet mot sosial dumping. Seriøse 
arbeidsgivere har heller ingenting å frykte, de følger 
jo allerede regelverket for at det skal være lik lønn, 
sier Einar Åge Vae er hovedtillitsvalgt for Industri 
Energi i Archer til frifagbevegelse.

Vae mener det er en urimelig belastning at en 
enkelt arbeidstaker skal stå opp mot en bedrift. Han 
mener kollektiv søksmålsrett er et verktøy som er 
veldig bra for å utjevne skeivheten i maktbalansen 
mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, samt sikre ret-
tigheter og fast jobb.

Trolig utstrakt sosial dumping
Kjell Vestly er hovedtillitsvalgt for oljeservice-
bedriften Oceaneering. Han vil også ha tilbake den 
kollektive søksmålsretten.

– Vi har en del innleide i bransjen, og det gjelder 
egentlig hele oljeservicebransjen. Jeg mener det er 
utstrakt sosial dumping. Ingen av de innleide tør ta 
saken selv fordi de er redde for å bli svartelista, sier 
han til frifagbevegelse.

Vestly mener det derfor er viktig at fagforenin-
gene skal kunne reise søksmål på vegne av ei gruppe 
uten at noen trenger stå fram med navn.

Skal ha det samme som fast ansatte
– Jeg tror mange får lønn i henhold til lønnsma-
trisen gitt av oljeserviceavtalen, men de blir ikke 

plassert riktig inn. Man skal ikke dra alle under en 
kam og lønne dem likt. Innleide skal på lik linje med 
fast ansatte innplasseres i lønnsmatrisen etter ansi-
ennitet som fast ansatte, det gjøres ikke riktig i dag.

Som tillitsvalgte får Vestly ikke skikkelig oversikt 
over hvor mye de innleide jobber, ofte jobber de for 
f lere oppdragsgivere. De benyttes som en ekstra 
ressurspool.

Oljeserviceselskapene opererer ofte på korte kon-
trakter. Vestly mener selskap er forsiktige med å ha 
for stor arbeidsstokk fordi de kan miste oppdrag og 
derfor heller bruker en stor andel innleie og overtid 
med fast ansatte.

 › Les hele artikkelen på: 
www.frifagbevegelse.no

Einar Åge Vae, hovedtillitsvalgt i Archer, mener 
det er en urimelig belastning for en enkelt 
arbeidstaker å stå opp mot en bedrift. Foto: Atle 
Espen Helgesen
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